
 

  Veckoblad 45 (5 -9 november 2018) 
Veckan som gått (vecka 45) 
F har varit till biblioteket och lånat nya böcker. På tisdag hade vi bad för första gången. 
Målet för förskoleklassen är att bli trygga i vattnet utan flythjälp (på det grunda) och att 
kunna flyta på rygg. Eleverna övade flitigt och var trötta efteråt. På onsdag hade vi 
gymnastik för första gången i badhushallen med samarbetsövningar. I språkmaterialet 
Trulle har vi börjat med ord. Eleverna har övat på plural och sammansatta ord, samt 
ordklassificering. Hela gruppen är vetgiriga och snabba på att lära sig nya saker. Det är 
roligt! :) 
1-2 har arbetat med Gulaboken, ettorna har arbetat med månaderna och tvåorna har 
arbetat med ng-ljudet. På matematiken har ettorna arbetat med “vilken term fattas” och 
tvåorna med uppställning. Tillsammans med åk 3 har eleverna i NO gruppvis redovisat för 
varandra fakta om olika djur som finns i Norrbotten med hjälp av en tankekarta 
3 har lyssnat på en text om Kajsa Kavat  och sedan gjort illustrationer till det textavsnitt de 
lyssnat på. Bilderna har vi häftat ihop till en bok och nu återberättar eleverna berättelsen 
utifrån sina bilder. I matte fortsätter vi med uppställningar. Tillsammans med åk 1-2 har 
treorna gruppvis i NO redovisat för varandra fakta om olika djur med hjälp av en 
tankekarta. 
4-6 har i samhällskunskap har eleverna påbörjat arbete om nationella minoriteter i Sverige 
och om samerna som urfolk. De har börjat lyssna till boken “SMS från Soppero” av 
Ann-Helén Laestadius. I historia har de läst om hur vi kan veta vad som hände förr i tiden 
och i tekniken har de arbetat med sina magneter.  
7-9 har gjort färdigt sina informationsbilder om kolets kretslopp och spelat mattebingo. På 
historielektionerna arbetar de om Antiken.  
 
 
Veckan som kommer (vecka 46)  
F får besök av Folktandvården på måndag 8.00. Efter det går till vi biblioteket. Kom ihåg 
lånekort + bok.  
1 biblioteket på måndag. Kom ihåg låneböcker och lånekort. 
1-2 läsläxa till onsdag.  
3 redovisar läsläxan på tisdag och de engelska glosorna på onsdag. 
4 har engelska glosor till onsdag.  
5 ska förbereda en engelsk argumentation till tisdag och de får besök av folktandvården på 
onsdag kl 8.  
6 ska i franska lyssna på texten “jeu de mémoire” och träna att läsa den högt. De ska 
också förbereda en engelsk argumentation till på onsdag.  
4-6 ser Doll Conspiracy efter idrotten på torsdag, 9.30 i Folkets Hus, ät ordentlig frukost 
hemma. 
7 har prov på kapitel 1-5 i engelskaboken på tisdag. I franska ska de förbereda det 
muntliga provet som ska ske på torsdag. 

 



8 får besök av folktandvården på onsdag 9.30. Franska glosor till onsdag. 
8-9 har engelska glosor till kapitel 6 i boken tills på måndag. 
 
Idrott 
F har bad på tisdag morgon. Ta med badkläder, handduk samt duschtvål. Vi samlas på 
skolan som vanligt. På onsdag åker vi till badhushallen för en stunds inneidrott efter lunch, 
ta med inneidrottskläder och skor samt handduk. 
1-3 har idrott på onsdag morgon, vi samlas i motionshallen.  
4-9 på tisdag (förutom de som ska ha extra simträning) har dans i motionshallen. Åk 7-9 
har bad och 4-6 åker skridskor på torsdag.  
 
 
 

Trevlig helg! 
Anja, Célia, Astrid, Carola, Johanna, Sara, Ann, Anna, Camilla, Magdalena, Anna, Petra, Gustav, Camilla, Daniel, Anders 

 
 

 






